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گزارشی از گالیه های همشهریان و مشکالت اداره گاز، 

پروسه پردردسر نصب علمک گاز
  در مدت سه ماهه ی گذشته بالغ بر   در مدت سه ماهه ی گذشته بالغ بر 11001100 علمک در کل شهرستان  نصب که این موضوع در کل استان رکوردی می باشد و برای این ادعا، مستندات موجود است. علمک در کل شهرستان  نصب که این موضوع در کل استان رکوردی می باشد و برای این ادعا، مستندات موجود است.

 در سیرجان افت فشار نداریم و در کل استان پایداری گاز داریم و سیرجان هم جزو شهرستان هایی ست که هیچ مشکلی ندارد.  در سیرجان افت فشار نداریم و در کل استان پایداری گاز داریم و سیرجان هم جزو شهرستان هایی ست که هیچ مشکلی ندارد. 

   در حال حاضر سه پیمانکار نصب علمک در سه جبهه ی کاری فعالیت می کنند  واینکه شهر رو به توسعه است و یک سری انشعابات از سال گذشته داریم که در اولویت کاری هستند.   در حال حاضر سه پیمانکار نصب علمک در سه جبهه ی کاری فعالیت می کنند  واینکه شهر رو به توسعه است و یک سری انشعابات از سال گذشته داریم که در اولویت کاری هستند.
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ساختمان موزه گلیم سیرجان

 ساخته شده است

برگزاری بزرگداشت شهدای معلم و دانش آموز 

سیرجان توسط شرکت گهر زمین

امان از نامردمی ها

رنج دو چندان
 زنان سیرجانی

زنان فقیر آسیب پذیرتر از مردان فقیر

صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون

َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار

جناب آاقی حاج شهباز حسن پور

کار محترم سرکار خانم حسن پور هم
) نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیـر در مجلس شورای اسالمی(

 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جنابعالی و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران 

الهی و برای بازماندگان  صبری جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

رئیس و رپسنل شبکه دامپزشکی سیرجان
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2( 
2001005674000188  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی
نماینده محترم مردم شریف سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

فقدان پدر بزرگوار شما را تسلیت عرض کرده و  برای آن مرحوم از 
ایزد منان، ُعِلِو درجات و غفران الهی مسئلت نموده و برای جنابعالی 

و  خانواده های محترم، صبر و شکیبایی خواستاریم.

شرکت فوالد سیرجان اریانیان

آگهی مزایــده عمومــی
 شمــاره  1401/19/ ز

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

»شصت )60( هزار تن  شرکت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد 

گندله سنگ آهن با عیار 65.00 درصد« را از اسکه شهید رجائی بندر 

مزایده  برگزاری  طریق  از   FOB صورت  به  تحویل  شرایط  با  عباس 

عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان مي توانند به منظور دریافت 

اسناد مزایده و همچنین اطالع از شرایط مزایده به وبسایت این شرکت 

به نشانی:  www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. 

الزم به ذکر است پاکات پیشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 به نشانی: دفتر 

کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )کیلومتر 50 جاده شیراز( تحویل داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00 

روز دوشنبه مورخ 1401/10/05  در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی

خانواده  و  جنابعالی  خدمت  را  گرانقدرتان  ابوی  درگذشت  ضایعه 
فقید  آن  برای  احدیت  درگاه  از  نموده،  عرض  تسلیت  محترمتان 
سعید رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و شکیبایی 

مسئلت دارم.

علی اکبر  کریمی پور - شهردار سیرجان

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی
نماینده پرتالش مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را حضور جنابعالی و خانواده محترم
تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو 

درجات و برای شما صبر و اجر مسئلت داریم.

رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

درگذشت پدر گرامیتان موجب تاثر و تاسف فراوان گشت؛ ولی در برابر تقدیر 

خداوند، چاره ای جز تسلیم و رضا نیست.

و  تسلیت  صمیمانه  محترمتان  خانواده  و  جنابعالی  به  را  جانسوز  فقدان  این 

تعزیت عرض می نماییم و برای شما صبر و اجر و برای آن پدر دلسوز و مومن 

علو درجات را مسئلت داریم.

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

جناب آاقی شهباز حسن پور 

روابط عمومی  و امور بین الملل

شرکت سنگ آهن گهرزمین

از شنیدن خبر فوت پدر گرامیتان که بی شک فردی مومن و با تقوا بوده اند 

محترمتان  خانواده  و  شما  خدمت  را  دردناک  واقعه  این  شدیم.  متاثر  بسیار 

تسلیت عرض می نماییم و از ذات اقدس الهی برای جنابعالی و سایر بستگان 

صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم همنشینی با حضرت اباعبداهلل الحسین علیه 

السالم را مسئلت داریم.

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

جناب آاقی شهباز حسن پور 

مدریعامل و اعضای هیات مدریه

شرکت سنگ آهن گهرزمین


